
Warszawa, dnia 23 grudnia 2020 r. 

OD: 

Playway S.A. 
ul. Bluszczańska 76 paw. 6 
00-712 Warszawa  

DO: 

3R Games S.A.  

(dawniej HubStyle S.A.) 

ul. Pokorna 2 lok. 211 

00-199 Warszawa 

 

 

doręczono osobiście 

 

Zawiadomienie akcjonariusza 

o zmianie stanu posiadania 

 

Działając w imieniu Playway S.A. z siedzibą w Warszawie („PLW”), jako Prezes Zarządu PLW 

uprawniony do samodzielnej reprezentacji PLW, na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 

lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do 

zorganizowanego systemu obrotu oraz spółkach publicznych (Dz. U. 2016 r. poz. 1639, t.j. ze zm.) 

(dalej: „Ustawa o ofercie”), 

niniejszy zawiadamiam, iż 

w wyniku zarejestrowania przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział 

Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 18 grudnia 2020 roku połączenia 3R Games S.A. 

(dawniej: HubStyle S.A.) (dalej: „Spółka” lub „Emitent”) ze spółką 3R Studio Mobile sp. z o.o. z 

siedzibą w Poznaniu oraz podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, o którym informację PLW 

powzięła dnia 21 grudnia 2020 roku, tj. w dacie publikacji raportu bieżącego 49/2020 przez Spółkę, 

PLW przekroczyła 25% ogólnej liczby głosów w Spółce. 

Przed rejestracją podwyższenia kapitału zakładowego Spółki PLW posiadała 0 (zero) akcji Emitenta, 

stanowiących 0,00% kapitału zakładowego Emitenta, uprawniających do 0 (zero) głosów na Walnym 

Zgromadzeniu Emitenta, co stanowiło 0,00% w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu 

Emitenta. 

Po rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego Spółki PLW posiada 24.103.410 (dwadzieścia cztery 

miliony sto trzy tysiące czterysta dziesięć) akcji Emitenta, stanowiących 32,73% kapitału zakładowego 

Emitenta, uprawniających do 24.103.410 (dwadzieścia cztery miliony sto trzy tysiące czterysta 

dziesięć) głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta, co stanowi 32,73% w ogólnej liczbie głosów na 

Walnym Zgromadzeniu Emitenta. 

Jednocześnie, zgodnie z art. 69 ust. 4 Ustawy o ofercie informuję, iż: 

a) żaden z akcjonariuszy Emitenta nie jest podmiotem zależnym od PLW; 



b) PLW nie zawierała żadnych umów z osobami trzecimi o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 

lit. c Ustawy o ofercie, na podstawie których przekazałaby tym osobom trzecim uprawnienia 

do wykonywania prawa głosu na Walnych Zgromadzeniach Emitenta; 

c) PLW nie jest posiadaczem instrumentów finansowych, które po upływie terminu 

zapadalności bezwarunkowo uprawniałyby lub zobowiązywałyby ich posiadacza do nabycia 

akcji, z którymi związane są prawa głosu, wyemitowanych przez Emitenta, o których mowa w 

art. 69 ust. 4 pkt 7) Ustawy o ofercie; 

d) PLW nie jest posiadaczem instrumentów finansowych, które odnoszą się do akcji Emitenta 

w sposób pośredni lub bezpośredni i mają skutki ekonomiczne, podobne do skutków 

instrumentów finansowych o których mowa w art. 69 ust. 4 pkt 8) Ustawy o ofercie; 

e) PLW nie posiada instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 1 Ustawy 

o ofercie oraz instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69 ust. 1 pkt 2 Ustawy 

o ofercie; 

f) łączna ilość głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta, do których PLW jest uprawniona, 

obliczona w sposób określony w art. 69 ust. 4 pkt 9) Ustawy o ofercie wynosi łącznie 

24.103.410 (dwadzieścia cztery miliony sto trzy tysiące czterysta dziesięć), co stanowi 32,73% 

w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta. 

 

 

_____________________ 

Krzysztof Kostowski 

Prezes Zarządu 
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